Jaargang 6 - nr. 24 - sept 2017

Wijkkalender
17 sept 13.00 -17.00 u
Open dag De Baselaer met
opening Baselaer VerbeeldT

20 sept v.a. 16.30 u
Noppeskaravaan door de wijk

24 sept v.a. 13.00 uur
Noppesdag op diverse pleinen
En straten in de wijk

27 sept 20.00-22.00 u
Werkgroep WijkSignaal

2 oktober 19.00 - 20.00 u
Koffie-inloop De Baselaer

2 oktober 20.00 u
Evaluatiebijeenkomst
Noppesdag De Baselaer

5 oktober 20.00-22.00 u
Klankbordgroep Herstructurering

Noppesdag… Zondag 24 September!
Het is bijna weer zo ver: Onze eigen, unieke burendag: Noppesdag!
Maak zondag 24 september, onder het
genot van een hapje en een drankje,
kennis met uw buren, buurtgenoten.
Als u langs de verschillende pleinen
wandelt kunt u zelfs nog veel meer
wijkgenoten ontmoeten. Lees op de volgende pagina’s welke
activiteiten er worden georganiseerd en trakteer jezelf op een
gezellige middag in en met de wijk!

Rosmolen al voor de helft bewoond
Net voor de zomer leverde Tiwos ‘hun’ deel van de
nieuwgebouwde huizen in Rosmolen op. De oude smalle straatjes
zijn vervangen voor mooie, groene brede, maar vooral ook
parkeerluwe straten. Met de woningen in het deel dat
Wonenbreburg bebouwd gaat het ook hard. Nog even geduld en
dan is heel Rosmolen weer bewoond. Met prachtige huizen en een
heleboel nieuwe bewoners.
Er is veel interesse voor de kluswoningen in de Veliusstraat. De
meeste ‘te koop’-borden zijn inmiddels ingeruimd voor ‘verkocht’.

9 oktober 19.30 u
Netwerkavond Ondernemend
Groeseind. Thema: Samen
nieuwe diensten ontwikkelen

Zomerborrel
Drie keer per jaar organiseren
wij een informele ontmoeting
tussen en met bewoners en
ondernemers in de wijk.
Gewoon even kennismaken
met elkaar. En iedere keer
weer zijn we onder de indruk
van de vele nieuwe contacten
die ontstaan. De zomerborrel
was afgelopen 30 juni in de
ruimte van de Mandala, een
jongerengroep die al jaren
bestaat in onze wijk! De
locatie en de sfeer waren
fantastisch! Veel wijkgenoten
waren aanwezig. Onder genot
van een drankje en hapje is er
gezellig gekletst, bijgepraat en
kennis gemaakt.

9 okt 20.00-22.00 u
Bestuursvergadering De Ring

10 okt 9.00-10.00 u
Buurtregie over buurtsituaties
die aandacht vragen. Inbreng
vóór 5 okt aan info@de-ring.org

Open middag

18 okt 20.00-22.00 u
Werkgroep WijkSignaal

28 okt 10.00-16.00 uur
Studiedag De Ring
Wijkactiviteiten? Mail
e.engelhart@de-ring.org

.

Baselaer VerbeeldT
Baselaer VerbeeldT is een wijkproject in onze wijk. Breng samen
met je wijkgenoten het verleden en het heden van onze wijk in
beeld met foto’s en verhalen over jouw buurt.
Heb jij nog mooie foto’s liggen van vroeger? Ken je bijzondere
plekjes in de wijk? Dan is dit wijkproject iets voor jou. Ook als je je
talent als muzikant, danser, schilder, toneelspeler of verhalenverteller meer zichtbaar wil maken kun je je aanmelden. Tijdens de
open dag op 17 september in wijkcentrum De Baselaer vindt de
expositie plaats. Meer weten? Zie: baselaerverbeeldt.nl

WonenBreburg organiseerde
op 4 september een open
middag in Rosmolen. Het
hoogste punt is bereikt en de
toekomstige bewoners
konden even op de bouw
kijken. Bij de frietkar werd,
onder het genot van een
frietje en snacks, volop kennisgemaakt en bijgepraat.

Lente boeketten uitgedeeld

Straatspeeldag Rector Coppenserf
Half juni werd de landelijke
straatspeeldag weer een
geslaagde gezellige middag
aan het Rector Coppenserf.
De vele aanwezige kinderen
hebben enorm genoten.

In de zomervakantie hebben enkele leden van de werkgroep
WijkSignaal vijf mensen uit de wijk verrast met een kleurrijk
boeket, omdat ze de wijk opfleuren met hun prachtig bloeiende
voortuintjes. Deze bewoners waren allemaal blij verrast. Links en
rechts trokken ze ook aandacht van omwonenden en werden de
belangstellenden uitvoerig geïnformeerd over de actie. Met de
nadruk op de beoogde "olievlekwerking". Tot onze, en hopelijk
ook uw, vreugde, zijn er dit jaar weer meer
bloembakken/geveltuintjes in de wijk, dan vorig jaar. Vaak van
mensen die elk jaar de moeite nemen, maar deze keer ook veel
nieuwe "gezichten".

Ze vermaakten zich uitstekend met hockey, een voetbalpartijtje
en het maken van chipskettingen. Ook konden de kinderen hun
fiets versieren en zich laten schminken. Voor de echte uitdaging
was een stormbaan beschikbaar, waar gretig gebruikt van werd
gemaakt. Om lekker af te koelen van het warme weer, werd er
een partijtje watersponsgooien georganiseerd. Dolle pret.
Iedereen heeft zich geamuseerd. Zowel de kinderen als de
ouders en de buurtbewoners. Na afloop heeft iedereen netjes
geholpen met opruimen en schoonmaken en werd daarna
beloond met ijs. Door de inzet van ouders en buurtbewoners en
de leden van de beheergroep verliep de straatspeeldag soepel.

Anders eten en koken
"A musical Sunrise in the park"
Deze zomer werd voor de tweede
keer een parkfeest georganiseerd
in het Wilhelminapark. Erg leuk
en ontspannen activiteit. Veel
kinderen die spel en sportactiviteiten konden doen. En lekkere
lounge muziek. Ook genoten
verschillende bewoners vanuit onze wijk van deze gezellige,
mede door Wijkorganisatie De Ring gefinancierde dag.

Wallnote verandert in buitenbios
Voor het tweede jaar op een rij draaide in de speeltuin The
Wallnote een film. In de openlucht. Dit keer zagen we de
jongerenfilm Way Way Back. Gelukkig waren er ook zo’n 50
volwassenen en kinderen. Lekker nazomeren op een mooie
avond, onder de sterren, stoelen van
thuis. Uiteraard met popcorn en fris.
Gesponsord door jumbo. Zelfs uit
Tilburg zuid waren er bioscoopgasten!
Volgend jaar weer? We hopen dan op nog meer meekijkers!

Een groep wijkgenoten heeft afgelopen maand heerlijk genoten
van een fantastisch menu uit Curaçao, samengesteld door
gastkok Jadira Pieters. Samen met 3 hobby koks kookt telkens
een bewoner uit de wijk twee gerechten uit land waar hij of zij
geboren is. En daarbij nodigen we 25 gasten uit om te komen
eten. Het doel is de vele nationaliteiten in onze wijk op een
(h)eerlijke manier zichtbaar maken. Samen leven en eten in
Groeseind. Echt leren hoe een gerecht tot stand komt en vooral
ook elkaar leren kennen! Een week voorafgaand aan de
kookdatum kun je een toegangskaart kopen bij buurtcentrum De
Baselaer. Maar let op: de 1e keer was zo succesvol dat de kaarten
in no time waren uitverkocht.
Dus wees er snel bij. De volgende datum
is 8 november. Interesse, hou dan onze
facebookpagina van het Cultuurnetwerk
in de gaten. Of www.de-ring.org

Gezocht: Naaitalent
Wil heeft tijd en zin (en de kennis!) om samen
met een wijkgenoot naailessen te gaan
organiseren in de Baselaer?
Laat van je horen. Mail met Lieneke:
l.verspaandonk@de-ring.org

Tijdens Nationale Burendag organiseren een aantal pleinen in de wijk op
zondagmiddag 24 september onze eigen, unieke wijkburen-dag: Noppesdag.
Kom een kijkje nemen op het plein bij jou in de buurt, of wandel langs
verschillende pleinen en ontdek de buurtjes in onze wijk op een bijzondere
manier. Zoals elk jaar zijn alle activiteiten en consumpties helemaal voor
noppes. Neem je familie, vrienden en je buren mee, voor een kopje koffie,
thee of limonade en een leuke middag.

Noppeskaravaan
Woensdagavond 20 sept. trekt de promotiekaravaan door de wijk om u persoonlijk uit te nodigen! Wil je zelf wel eens
meelopen met de vrolijke karavaan? Meld je dan aan via: a.dekort@de-ring.org

Opruimactie en kinderactiviteiten
Voor de laatste keer kunt u uw kapotte huisraad (gratis) aanbieden aan de kraakwagen. Deze rijdt tegen het einde van de Noppesdag langs de
pleinen. Nog bruikbare spullen worden tegelijkertijd opgehaald met een andere wagen. Ook goede doelen uit de wijk mogen de spullen aan het einde
van de middag gratis afhalen op de pleinen (aanmelden via a.dekort@de-ring.org)

Ontmoet uw buren
Op alle pleinen schenken we koffie, thee en fris met wat lekkers. Kom gezellig buurten met je buren.

Weggeefmarkt
Net als andere jaren zijn er op de pleinen ook weer weggeefmarkten. Zet uw overtollige spullen op het plein of snuffel naar
bruikbare apparaten, meubels, glaswerk, boeken, speelgoed of decoratie. (Niet in St. Janstraat en St. Nicolaasstraat)

Accent op ieders Talent
De werkgroep van Accent op ieders Talent trekt langs de verschillende pleinen, op zoek naar nieuw talent onder wijkbewoners en ondernemers.
Kom langs en ontmoet talentvolle buren, hoor waarbij uw hulp gevraagd wordt of wat voor leuks er gaande is in onze prachtige wijk! Planning: 13.30:
St Nicolaasstraat, 14.30: Rosmolen, 15.00: Schotelplein

Buurtsport
Lekker uitleven voor jong en oud met buurtsport Planning: 13.30u paduaplein, 14.00u Schotelplein, 14.30u St Nicolaasstraat, 15.00u
Rector Coppenserf, 15.30u Pieterspark

Noppeskar
Voor het eerst trekt dit jaar een heuse Noppeskar langs de pleinen. Ga met ons in gesprek over (oplossingen voor) het belangrijke thema’
Armoede’. Planning: 13.30u Commelinplein, 14.00u St. Jansstraat, 14.30u St. Pieterspark, 15.00u Paduaplein, 15.30u Schotelplein.

Programma
Elk plein heeft een naast een aantal vaste acties, ook een eigen programma met leuke activiteiten voor jong en oud.

Paduaplein

St. Janstraat

Dit jaar een spannende stoepkrijtteken-wedstrijd

Nieuw in 2017: Noppesdag in de st. Janstraat!

(ong. 14.00 uur) en oudhollandse spelletjes met o.a.
driebenen race, steltenlopen, lepeltjes race en skilopen. Of
kom gezellig bloempotjes versieren
Natuurlijk is het ook weer reuze gezellig buurten aan de
lange tafels.

Rector Coppenserf
We rollen om 13.00 uur samen de mouwen op om het
plein weer netjes te maken. Vanaf 14.00 uur gezellig samen

koffie, thee en ranja drinken en plantenpotjes versieren. Rond 14.30 uur start de
spannende plein-BINGO.

Schotelplein
Samen het plein opruimen en daarna ongedwongen Buurten
met de buren, bloempotjes vullen Dit jaar met een

spectaculaire taartenproeverij. Ben jij de beste
taartenbakker van het plein? Bak je favoriete taart, breng ‘m
voor 14.00 uur naar het plein en doe mee met de wedstrijd!
De hele middag springen op een stoer springkussen!

Commelinplein (binnen parkeerterrein)
We starten met opruimen en de weggeefmarkt. Daarna

koffie en wat lekkers samen met oude en nieuwe
bewoners. De creatieven kunnen bloempotjes
beschilderen en vullen met vrolijke plantjes. Om 14.00 uur
gaat de keet vol sport

en speelspullen open en start een

spannende cupcake wedstrijd voor de kids.

Vanaf 15.00 uur (!) lekker samen een bakkie doen en

kletsen, terwijl de kinderen zich uitleven op het springkussen. Al bijpratend worden verse plantjes gepland.

St. Pieterspark
Op het St Pieterspark ruimen we om13.00 uur het plein op met

de kinderen. Daarna uitleven op de

stormbaan en

heerlijke poffertjes en popcorn voor de kinderen!

Natuurlijk ook schminken! Jong en oud mag bloempotjes

komen versieren en vullen met mooie plantjes
Wie nog geen genoeg heeft van het bewegen: Rond 15.30 daagt

buurtsport je uit op het plein.

St. Nicolaasstraat
Ook de st. Nicolaasstraat doet mee! Enkele actieve bewoners
zorgen voor de koffie en thee. Neem zelf wat lekkers
mee om met je buren te delen. Voor de sportievelingen komt
buurtsport rond 14.30 uur naar het plein. En direct daarna
starten we met een hilarisch potje boerengolf . Met
een heuse boerenkiel, pet of-sjaal begin je al met een (punten)
voorsprong! Om 16.00 samen opruimen en borrelen uit eigen

kelder.

